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વિદેશ સવિિનો ઇન્ડો-પેવસફિક દેશોન ાં સમકક્ષો સ થે કોન્િરન્સ કૉલ
મ િચ 20, 2020
કોવિડ-19 નો સ મનો કરિ સાંબાંવિત મુદ્દ ઓ પર ઇન્ડો-પેવસફિક પ્ ાંતમ ાં કેટલ ક દેશો િચ્િે િિ ચઓ મ ટે
યુએસન ાં ડેપ્યુટી સેક્રેટરી ઑિ સ્ટેટ સ્ટીિન બીગુન દ્િ ર 20 મ િચ 2020 ન ાં રોજ પહેલ કરિ મ ાં આિેલ
ટેલીિોવનક કોન્િરન્સ કૉલમ ાં વિદેશ સવિિ શ્રી હર્ચ િિચન શ્રરાંગલ એ ભ ગ લીિો હતો. ટેલીકોન્િરન્સમ ાં
ઓસ્રેવલય , કોરીય ગણર જ્ય, વિયેતન મ, ન્યુઝીલેન્ડ અને જાપ નન ાં િફરષ્ઠ પ્વતવનવિઓ સ મેલ થય હત .
સહભ ગીઓએ કોવિડ-19 સાંદભચમ ાં િતચમ ન પફરવસ્થવતની તેઓની આક રણીઓનુાં આદ ન-પ્દ ન કયુું હતુાં, અને
તેન ાં િેલ િ ને ન થિ મ ટે તેઓન ાં પ્ય સોને સાંયુક્ત રીતે કરિ ન ાં મ ગોની િિ ચ કરી હતી.
વિદેશ સવિિ શ્રરાંગલ એ િડ પ્િ ન નરેન્ર મોદીની આગેિ નીમ ાં ભ રત દ્િ ર ર વિય સ્તરે અને સમગ્ર પ્ ાંતમ ાં
લેિ મ ાં આિેલ સફક્રય પગલ ઓ અાંગે સહભ ગીઓને સાંવક્ષપ્તમ ાં જાણક રી આપી હતી. તેણે પ્ ત
ાં મ ાં
સહભ ગીઓ સ થે રવિકોણોનુાં વનયવમત આદ ન-પ્દ ન કરિ ની અને આ પડક રનો સ મનો કરિ સ થે મળીને
ક મ કરિ ની ભ રતની ઇચ્છ વ્યક્ત કરી હતી. સહભ ગીઓ સ પ્ત વહક િોરણે કોન્િરન્સ કૉલ િ લુાં ર ખે તેિુાં
અપેવક્ષત છે , જે મ ાં રસી વિકસ િિ મ ાં સહક ર, િસ યેલ ન ગફરકોન ાં પડક રો, જરૂરીય તમાંદ દેશોને સહ યત
અને િૈવવિક અથચવ્યિસ્થ પરની અસર દૂર કરિી િગેરે જે િ મુદ્દ ઓ આિરિ મ ાં આિશે.
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